JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzatának rendkívüli testületi ülésén, 2009. március 4-én, a
Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Távolmaradását
előre jelezte:

Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester. Fábián
Béla, Garamszegi Sándor, Hajdú András, Kanyó József, Kossuth László,
Lepés Imre, Murvai Lászlóné, Pató Zoltán, Spaits Miklós, Székely Attila,
Szilágyi Árpád képviselő.

Mezey Attila alpolgármester
Balogh Béla képviselő
Szabó László Dezső képviselő

Távolmaradását
előre nem jelezte: Simon László képviselő

Hivatal részéről
megjelent:

Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné vezető főtanácsos

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, 13 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 13 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

Napirendek tárgyalása:

1. napirendi pont:
Döntés a „Közfoglalkoztatás-szervezők támogatással történő foglalkoztatásra” témájú
pályázatban való részvételről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
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51/2009. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
által kiírt „Közfoglalkoztatási-szervezők foglalkoztatásának
támogatása” tárgyú intézkedésre.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Javaslat „Ellátási és együttműködési szerződés megkötésére a Harmónia-K Kht. Szociális
Közhasznú Társasággal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az együttműködési szerződés
megkötésével egyetért, szavazzon.

52/2009. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Harmónia-K Szociális Közhasznú Társasággal
az ELLÁTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉST
a melléklet szerinti tartalommal megköti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Döntés az „Országközepe-szakképzés szervezési Társulással” megállapodás megkötéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Hajdú András képviselő: Az új törvény szerint minden szakképző intézménynek csatlakoznia
kell valamilyen TISZK-hez. A Fekete István Általános Iskola és Szakiskolának sikerült a
dabasi TISZK-hez csatlakozni. Ez szükséges ahhoz, hogy szakképzési hozzájáruláshoz
jussanak. Egy hátulütője van a dolognak, mégpedig az, hogy 500.000,- forintot be kell fizetni
hozzájuk. Egy évben kétszer osztják vissza a szakképzési hozzájárulásokat. Ez az ő
költségvetésükben gondot fog okozni, de majd megoldják.
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Gyenes Levente polgármester: Aki a megállapodás megkötésével egyetért, szavazzon.

53/2009. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az
„Országközepe szakképzési- szervezési Társulással”
a melléklet szerinti tartalmú támogatási megállapodást megköti.
Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a megállapodást írja meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

(Megérkezett Simon László képviselő, jelenlévők száma 14 fő)

4. napirendi pont:
Döntés az NKA által a „4. szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés” címmel kiírt pályázat
benyújtásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a pályázat benyújtásával
egyetért, szavazzon.

54/2009. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az NKA által kiírt
2105. számú „szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés” tárgyú
pályázatra.
A pályázat megvalósításához szükséges 10% önrészt
173.736,- forintot biztosítja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki egyetért azzal, hogy
vállaljon kötelezettséget a Képviselő-testület arra, hogy a pályázati pénzből megvásárolt
bútorzat elhelyezése a Gyömrő város Önkormányzata által fenntartott Városi Könyvtárba
kerüljön, szavazzon.
55/2009. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
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Gyömrő Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy az NKA 2105.
számú „szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés” pályázatból
megvásárolt bútorzatot a Gyömrő Város Önkormányzata
által fenntartott Városi Könyvtár(2230 Gyömrő, Táncsics M. út 43.)
helyiségeiben helyezi el.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki egyetért azzal, hogy a városi
könyvtár használatára biztosított helyiségeinek területét -új helyiség bevonásával- összesen
40,17 m2 területű résszel megnöveljék, szavazzon.

56/2009. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
nyilatkozik arról, hogy a Városi Könyvtár (2230 Gyömrő,
Táncsics M. út 43.) használatára biztosított helyiségeinek
területét -új helyiségek bevonásával- összesen 40,17 m2 területű
résszel megnöveli.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Döntés az Oktatásért Közalapítvány „közOKA- XXVI. Pályázat az alapfokú művészeti
iskolák támogatására” kiírt pályázaton való részvételről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki egyetért azzal, hogy a
Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény
által benyújtandó pályázatot nyújtsanak be az Oktatásért Közalapítvány „közOKA- XXVI.
Alapfokú művészeti intézmények támogatása” című pályázatra, szavazzon.
57/2009. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy pályázatot nyújt
be az Oktatásért Közalapítvány
„közOKA- XXVI. Alapfokú művészeti intézmények támogatása”
című pályázatra.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal
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58/2009. (03. 04.) sz. önkormányzati határozati javaslat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
nyilatkozik arról, hogy
Gyömrő Város Önkormányzat mint fenntartó,
a Weöres Sándor Általános Iskola
és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézményt
ezzel együtt a művészeti tagozat fenntartását
5 év időtartamra 2013. augusztus 31-ig vállalja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend után felszólalni?
Székely Attila képviselő: A március 15-i ünnepséggel kapcsolatban egyeztetett polgármester
úrral, így az a művelődési házban lesz megtartva 2009. március 15-én 10:00 órakor. Az utána
következő koszorúzások helyszíne változatlan. Az egyik a parkban a Petőfi szobornál, a
másik pedig a Kossuth téren, a Kossuth szobornál lesz.
Gyenes Levente polgármester: Javasolja, hogy a Kossuth szobor áthelyezéséről a parkba, a
későbbiekben döntsön a testület, mert ahol jelenleg áll, ott nincs méltó helyen.
Simon László képviselő: Egyetért a Kossuth szobor ideiglenes, parkban történő
elhelyezésével, de a későbbiek folyamán egy esetleges parkosítás után vissza kell helyezni a
Kossuth térre. Kéri polgármester urat, hogy szóljon a kht-nak, hogy kezdjék meg az I.
világháborús emlékmű rendbehozatalát.
Lepés Imre képviselő: Véleménye szerint előbb kérdezzék meg azokat az embereket a
Kossuth szobor áthelyezéséről, akik ismerik a történetét, mert nem véletlen, hogy ott lett
elhelyezve.
Spaits Miklós képviselő: Aki Székelyudvarhelyen járt, az láthatta, hogy ott egy egységes
szoborkertbe vannak a szobrok elhelyezve. Egyetért azzal, hogy Gyömrőn is egy helyen
legyenek a szobrok. Később esetleg a gyömrői gyilkosság áldozatainak is itt kellene
emlékművet állítani.
Gyenes Levente polgármester: A 1960-1970-es években a hivatal „B” épülete még a TÖVÁL
tulajdona volt, és ők létre hozták a szoborkertet, ahol elhelyezésre kerültek a Gyömrőn élő
művészek köztéri szobrai. Az 1980-as évek elején úgy gondolták, hogy decentralizálni kell.
Ezek annak idején, egy helyen voltak és innen kerültek el, amikor a TÖVÁL tönkre ment.
Célszerű lenne az országzászlóhoz egy szoborkertet létesíteni.
Hajdú András képviselő: Megkereste őt egy választópolgár, hogy a Dózsa Gy. úton egy 6
lakásos társasházat szeretnének építeni. Megígérte neki, hogy a hivatalba utána néz a
dolognak. Ma bent járt a Műszaki Irodán és Rupp Zoltán irodavezető elmondta neki, hogy
azért építhetnek ott 6 lakásos társasházat, mert a beadás idején felfüggesztést kértek, ezért a
vállalkozó csak most kapta meg a szükséges papírokat. Állítólag a szomszédok helyett ő írta
alá a hozzájárulásokat. Rupp Zoltán elmondta, hogy a hivatal nem tud mit tenni, mert nem
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érkezett hozzájuk bejelentés. Polgármester úr tett egy kijelentést, hogy azokat a vállalkozókat,
akik nem szabályosan járnak el, kitiltják Gyömrőről.
Gyenes Levente polgármester: Ez valóban így van.
Hajdú András képviselő: Akkor tenni kell valamint, mert már megjelentek ott a földmérők.
Gyenes Levente polgármester: Így járt a „R” Kft. is. Azt ajánlja, hogy az ügyben forduljon
aljegyző asszonyhoz.
Béres Rita aljegyző: Csak akkor tudnak hivatalosan eljárni, ha a rendőrségtől megkapják a
feljelentést.
Gyenes Levente polgármester: Megkéri a rendőrséget, hogy írják meg a jegyzőkönyvet.
Szilágyi Árpád képviselő: Az a hír jár Gyömrőn, hogy megszűnt a helyi rendőrség. Ki van
téve a kapura egy papír, hogy csak nyolc órában van ügyfélfogadás.
Gyenes Levente polgármester: Eddig is csak 8:00 – 16:00 óráig volt nyitva, és az
önkormányzat fizette azokat a közhasznú munkásokat, akik ott diszpécserként dolgoztak.
Mivel változott a törvény, így nem tudták tovább alkalmazni a közhasznú munkásokat. Ennek
ellenére a rendőrség 24 órában üzemel, csak nem lehet bemenni ügyet intézni.
Szilágyi Árpád képviselő: Fél évvel ezelőtt tárgyalták 166 hrsz-ú telek ügyét. Szeretné tudni,
hogy jelenleg hol tart az ügy?
Gyenes Levente polgármester: Már beszélt a tulajdonos ügyvédjével, aki elmondta, hogy 30
millió forint alá nem mennek, de az önkormányzat 20 millió forintnál nem tud többet fizetni.
Szeretnék az ügyet peren kívül megoldani, de ha oda kerül a dolog, akkor a bíróság úgyis az
önkormányzatnak ad majd igazat.
Szilágyi Árpád képviselő: Úgy tudja, hogy közép áron meg lehetne velük egyezni.
Gyenes Levente polgármester: Nem akar az önkormányzat 25 millió forintot adni egy
forgalomképtelen területér. A tulajdonosok ebből csak egy jó üzletet akarnak csinálni.
Simon László képviselő: Nem fordulhat elő, hogy a tulajdonos eladja a telket és az új
tulajdonos építési engedélyt kér rá?
Gyenes Levente polgármester: Nem kaphatnak rá építési engedélyt, mert a terület védettség
alatt áll, ugyan úgy, ahogy a mellette lévő összes ingatlan. Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs.
Megköszöni a részvételt, a rendkívüli testületi ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

